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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 3 на захтев за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

службених одела за граничне ветеринарске и граничне фитосанитарне инспекторе за 

потребе Управе за ветерину и Управе за заштиту биља, број јавне набавке ЈН З-1/2019: 

Питање 1 

 “Na stani 30. vase konkursne dokumentacije  stoji: 

 Rok  za isporuku 

 (maksimalno 45 dana od dana prijema zahteva Narucioca) 

 

 Obzirom da ponudjac ima obavezu da organizuje uzimanje mera, na velikom broju 

lokacija (12 granicnih prelaza i 9 mesta carinjenja), nije u mogucnosti da precizno definise 

potrebno vreme za uzimanje mera.Da bi izvrsio uzimanje mera , a najsigurniji nacin je da, ako ne 

na svim lokacijama onda bar na vise od 80% lokacija, licno i  neposredno izvrsi uzimanje mera, 

kako bi posao bio valjano i precizno obavljen , bez naknadnih reklamacija, jer ce uzimanje mera 

vrsiti strucno lice ponudjaca. 

  Kako je potrebno da se usaglasimo i definisemo termin za uzimanje mera za zaposlene na 

zadatim lokacijama, moguce je da na pojedinim lokacijama za uzimanje mera ne mogu da 

prihvate iz objektivnih razloga nas predlozeni termin pa se vreme uzimanja mera moze 

prolongirati, ne nasom krivicom. Ocigledno je da vreme trajanja uzimanja mera ne zavisi samo 

od ponudjaca i njegove zelje da brzo i tacno izvrsi uzimanje mera. 

  No zbog svega navedenog u rok za isporuku ne bi trebalo uracunati vreme za uzimanje 

mera. Jer ako je objektivno vreme za uzimanje mera minimum 20 dana, odbijemo od roka za 

isporuku koji je 45 dana, za izradu trazenih odevnih predmeta preostaje svega 25 dana sto je 

prekratki rok za izradu trazenih odevnih predmeta. 
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 Nasa sugestija je da bi posao bio uradjen valjano i kvalitetno, da rok za isporuku bude 45 

dana nakon uzimanja mera, a moze se definisati  rok za uzimanje mera npr. 25 dana od 

potpisivanja ugovora.  

    

    Sa ovako definisanim terminima navedeni posao se moze uraditi maksimalno kvalitetno i bez 

naknadnih reklamacijama”. 

 

Одговор 1 

 

 С обзиром да је у питању заиста велики број локација на којима се налазе гранични 

фитосанитарни и гранични ветеринарски инспектори, Наручилац ће, у договору са 

изабраним понуђачем, организовати узимање мера на неколико локација (4,5). Инспектори 

ће са свих прелаза који гравитирају ка одређеној локацији, доћи на договорену локацију 

ради узимања мера. 

 Имајући у виду наведено, као и чињеницу да се на овакав начин организовано 

узимање мера, може спровести за најдуже 7 дана, Наручилац  остаје при свом захтеву да је 

максималан рок за испоруку 45 дана од дана пријема захтева Наручиоца. 

 

  

 

 

                                                                                                                        КОМИСИЈА 

 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези са 

припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 


